
Logorytmika jako forma wsparcia terapii logopedycznej 

 

Logorytmika
1
 to metoda obejmująca ćwiczenia muzyczno-ruchowe z użyciem tekstów, dzięki którym 

dzieci uczą się słuchać oraz poznają suprasegmentalną warstwę języka (rytm, akcent, intonację). 

Celem zajęć logorytmicznych są też działania skoncentrowane na uwrażliwienie dzieci na dźwięki 

otoczenia i mowy. Wiek pomiędzy 2. a 3. rokiem życia to drugi okres krytyczny dla rozwoju funkcji 

słuchowych . W tym czasie dziecko rozwija zdolność rozumienia mowy, doskonali pamięć słuchową, 

zaczyna różnicować dźwięki o różnej częstotliwości, natężeniu i barwie. Zastosowanie odpowiednich 

ćwiczeń słuchowych intensywnie wspomaga rozwój percepcji słuchowej, a także mowy biernej 

i czynnej. Na zajęcia logorytmiczne przychodzą dzieci z podstawowymi umiejętnościami językowymi 

i komunikacyjnymi. Podczas zajęć grupowych mają szansę rozwijać komunikatywność i umiejętności 

społeczne – posługiwać się językiem odpowiednio do zaistniałych sytuacji i relacji. Dzieci 

w naturalny sposób dążą do zabawy z rówieśnikami, przyglądają się ich zachowaniom, naśladują je. 

Poniżej przedstawię kilka propozycji zabaw do wykorzystania w okresie zimowym. 

1. Ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia usprawniające wargi i język w opowiadaniu: „Podróż 

Mikołaja”
2
. 

Mikołaj jedzie saniami, które ciągną renifery. Kopytka reniferów stukają o oblodzoną drogę 

(kląskanie). Sanie skręcają w lewo i w prawo (ruchy językiem od kącika do kącika ust). Sanie jadą pod 

górę i zjeżdżają z góry (język od wałka dziąsłowego i na dno jamy ustnej przy szeroko otwartej buzi). 

Sanie wpadają w poślizg (język ślizga się po podniebieniu). Sanie podskakują na wybojach (język 

stuka o wałek dziąsłowy). Renifery parskają (parskanie). Mikołaj cmoka na renifery (cmokanie) i one 

jadą jeszcze szybciej (kląskanie). Mikołaj chucha na zmarznięte ręce (chuchanie). Wiatr gwiżdże 

w uszach (gwizdanie po zaczerpnięciu powietrza nosem). Wiatr dmucha w gałęzie drzew (dmuchanie 

na pocięte paski papieru). Drzewa szumią na wietrze sz… sz…. sz….    

2. Zabawa ruchowa przy akompaniamencie muzycznym: 

- tamburyn – biegną renifery (dzieci biegają), 

- bębenek – idzie Mikołaj (dzieci powoli tupią), 

- szelest papieru – szumią drzewa (dzieci stoją, machają rękami i mówią sz… sz… sz…). 

Zabawę powtarzamy kilka razy. 

3. Dzieci rysują oburącz w powietrzu: czapkę Mikołaja, duży wór z prezentami, mniejszy worek 

i całkiem mały – już bez prezentów. 

 

4. Synteza i analiza sylabowa wyrazów. 

Prowadzący przynosi worek prezentów. Wyjmuje z niego po kolei prezenty, mówi nazwę, a dzieci 

dzielą wyraz na sylaby. Później dzieci układają oddzielnie rzeczy do jedzenia i do zabawy. Szukają 

nazw utworzonych zbiorów (słodycze, zabawki).  
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5. Dzieci siadają przy stolikach i malują to, co chciałyby ofiarować w prezencie swoim bliskim. 

Prace zabierają do domu. 
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